Seizoen
Nummer
Zondag

Contactpersonen
teams:
2020/2021 WEDSTRIJDPROGRAMMA ZATERDAG
19 SEPTEMBER
Voorzitter TC
15
Maarten Kees van Breukelen
22-11-2020

Redactie:
Karin van Viegen
Annemarie Cleijpool
Suzanne Jaspers
Heleen Bes

06-12925525
06-46585695
06-53474831
06-11815050

Inleveren kopij:
Mail naar: redactie@avantikorfbal.nl
Clubhuis:

015 364 6705

Wedstrijdsecretariaat:
Afmelden kan tot uiterlijk 1 week voor de wedstrijd op zaterdag
19.00 uur (uitsluitend in geval van blessure of ziekte kan tot
donderdag 18.00 uur worden afgeschreven)
Senioren
Bij aanvoerder, coach of teambegeleider
A jeugd: Sylvia Hoekema
Sylvia_hoekema@hotmail.com
06-14819757
B jeugd: Monique Steenwinkel
Moniques.steen@gmail.com
06-48552336
C jeugd: Thamar de Prieëlle
thamardeprieelle@gmail.com
06-24633770
D jeugd: Vacature
E jeugd: Tanja Bos
sluisbos@live.nl
F jeugd: Marleen Koerselman
mhkoerselman@hotmail.com
06-51923055
Voorzitter: Johan Diepens
Ledenadministratie:
Heidi van der Heiden; Enk 13, 2642 KW Pijnacker
ledenadministratie@avantikorfbal.nl

matke_b@yahoo.com
Coördinator Topsport S1/S2
Ingmar den blanken
kingmar1980@gmail.com
Fenna Teunissen
fenna_teunissen@hotmail.com
Coördinator senioren 3-4:
Niels Diepens
n.diepens@gmail.com
Coördinator senioren 5-11:
Ruben Bes
rubenbes94@gmail.com
Coördinator A1234
Patty Pijper
pijpe576@planet.nl
Coördinator A567
Jolanda de Hoog
jolanda.dehoog@live.nl
Coördinator B123
Patricia Claassens
76patriciac@gmail.com
Coördinator B45
Jolanda de Hoog
jolanda.dehoog@live.nl
Coördinator C12
Mariska Zuidervaart
mariskazuidervaart@hotmail.com
Coördinator C345
Bart van Atten
b.van.atten@kpnplanet.nl
Coördinator D jeugd:
Miriam de Boer
miriam.wim@gmail.com
Coördinator E jeugd,
Tanja Bos
sluisbos@live.nl
Coördinator F jeugd:
Kees van Wijk
cwvanwijk@hetnet.nl
Spookies en kangoeroes
Victor Remmerswaal
spookies@avantikorfbal.nl
Scheidsrechters:
Marlon van Wijk
Vertrouwenspersonen :
Hilde Mast
Lisanne Bosma
Avanti Homepage:

avantischeidsrechters@gmail.com

hilde@avantikorfbal.nl
lisanne@avantikorfbal.nl
www.avantikorfbal.nl
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DE ZAAL WEER IN
Er wordt weer volop getraind in de zaal. Het trainingsschema is elders in dit Blad opgenomen. Omdat
een aantal teams vanwege de corona-maatregelen niet of aangepast traint, wijkt het schema nog af
van het “reguliere” schema. Ook zijn sinds donderdag de corona-regels voor de leeftijd 18+ weer iets
versoepeld (zie hiervoor de teksten in rood).
Het schema zal wekelijks worden geactualiseerd. Let dus elke week goed op of er voor jouw team
wijzigingen zijn.
Voor jeugdteams (t/m A) kan er getraind worden zonder beperkende maatregelen
• 18-jarigen die in de A-jeugd ingedeeld zijn, kunnen meetrainen met hun eigen teams en
hebben tijdens de training geen restricties wat betreft afstand houden.
• 18-jarigen dienen wel de 1,5 meter afstand in acht te houden als zij zich niet op het sportveld
bevinden (dus bij aankomst en vertrek).
• Als trainer van een jeugdteam probeer je zoveel mogelijk afstand te houden naar de spelers.
Voor de senioren (en midweek) gelden er beperkende maatregelen
• Er mogen in een sportzaal maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief eventuele
begeleiders).
• Er mag in groepjes van maximaal 4 personen getraind worden; er kan 1 viertal trainen per
circa 200 m2 zaal.
• De viertallen houden onderling en ten opzichte van de andere viertallen 1,5 meter aan’dit geldt
voor/tijdens en na de training!
• De viertallen worden voor de training samengesteld door de trainer en de samenstelling blijft
de gehele training ongewijzigd.
NB.
We doen een oproep om de groepsindeling zo duidelijk mogelijk te laten zijn, zodat
we ook niet over hoeven te gaan tot de maatregel om elk groepje een andere kleur
shirt/hesje aan te laten doen (mag natuurlijk wel). Je bent er bij een controle vanuit
de overheid zelf voor verantwoordelijk dat je bekend ben met de geldende regels en
dat die regels worden nageleefd.
Regels voor de accommodaties
• De sporthallen zijn alleen toegankelijk voor sporters en trainers/teambegeleiding. Ga je
kinderen brengen en halen; blijf dan buiten het gebouw! Iedereen van 18 jaar en ouder houdt
daar minimaal 1,5 meter afstand en de groepsgrootte buiten mag niet meer dan vier zijn.
NB.
Bij de EF-jeugd is het toegestaan dat per team 1 ouder de kinderen bij het brengen
begeleidt van buiten naar de sportzaal en mag 1 ouder ondersteunen bij het ophalen
uit de zaal en het begeleiden naar buiten.
• Zorg ervoor dat je niet te vroeg komt; de sportaccommodatie mag niet eerder worden
betreden dan dat de voorgaande groep in het geheel is vertrokken.
• Stop op tijd en ga op tijd opruimen; elke groep is verplicht om ervoor te zorgen dat die uiterlijk
op de eindtijd van de training de accommodatie heeft verlaten.
• De de beheerder van de gemeente heeft op meerdere dagen en in alle hallen geconstateerd
dat er door Avanti kleedkamers werden gebruikt. Kleedkamers en douches mogen niet
worden gebruikt (dus ook niet om je jas of tas in achter te laten); de kleedkamers zijn alleen
open om van de toiletten gebruik te kunnen maken. Zorg er dus voor dat je omgekleed naar
de training gaat en de van thuis een gevulde drinkfles meeneemt.
• De tribunes zijn gesloten. Toeschouwers bij de trainingen zijn niet toegestaan!
Trainen voor Spookies en Kangoeroes
De training voor de Spookies en Kangoeroes is elke zaterdag om 09.30 uur in sporthal De Viergang.
In De Viergang zijn de kleedkamers en de tribunes gesloten. Vanwege de jonge leeftijd van deze
kinderen mag er per gezin 1 ouder aanwezig zijn. Voor de ouders geldt dat 1,5 meter moet worden
gehouden en dat mondkapjes verplicht zijn.
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De zaalcompetitie
Het is onzeker of en hoe de competitie in de zaal kan worden gestart. Wat haalbaar is, zal in de
komende weken moeten blijken. Door de bond is een routekaart https://www.knkv.nl/routekaartkorfbalcompetitie/ gemaakt met de verschillende mogelijkheden voor het spelen van een competitie in
de zaal. De bond heeft bekend gemaakt dat de zaalcompetitie zeker niet eerder zal starten dan in het
weekend van 9 januari 2021.
TRAININGSTIJDEN ZAAL (23-26 NOVEMBER)
maandag
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Let op: Omdat een aantal teams vanwege de corona-maatregelen niet of aangepast traint, wijkt het
schema af van het “reguliere” schema, Het schema zal wekelijks worden geactualiseerd. Let
dus elke week goed op of er voor jouw team wijzigingen zijn (zie in rood).
Houdt rekening met de training van de andere Avanti-teams.
• Zorg ervoor dat je niet te vroeg komt; de sportaccommodatie mag niet eerder worden
betreden dan dat de voorgaande groep in het geheel is vertrokken.
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Houdt rekening met andere huurders van de accomodaties.
• Staat jouw team vetgedrukt en onderstreept weergegeven? Dit betekent dat er na jouw
training een andere huurder gebruik maakt van de zaal. Start 10 minuten voor de einddtijd
van je training met het opruimen van de materialen en zorg ervoor dat je stipt op tijd het
gebouw hebt verlaten!
• Staat jouw team onderstreept weergegeven? Dit betekent dat er voor jouw training een
andere huurder gebruik maakt van de zaal. Je mag pas starten met opbouwen als de tijd
waarop de training formeel start en/of als de zaal door de vorige huurder geheel leeg is
opgeleverd.
• Stop op tijd en ga op tijd opruimen; elke groep is verplicht om ervoor te zorgen dat die uiterlijk
op de eindtijd van de training de accommodatie heeft verlaten.

OEFEN- EN SPELPROGRAMMA OP DE ZATERDAGEN VOOR DE JEUGD
Vanaf zaterdag 28 november zullen er (zolang de reguliere competitie nog niet gaat starten)
regelmatig voor de jeugd binnen de mogelijkheden van de Corona-regels onderlinge wedstrijden en
andere onderlinge spelvormen op zaterdag worden georganiseerd.
Als er vragen of opmerkingen zijn over het programma, kan je contact opnemen met jouw TCcoördinator.
Alle spelers worden verzocht om zich voor deze zaterdagactiviteiten aan/af te melden bij je eigen
trainer(s).
Het programma voor zaterdag 28 november
De Viergang.
10.45 uur mix-toernooi voor Avanti E1 tot en met E8
12.00 uur mix-toernooi voor Avanti F123 (halve zaal) en D1-D4mix (halve zaal)
12.00 uur mix-wedstrijd voor Avanti D1 en Avanti D4
13.00 uur mix-wedstrijd voor Avanti D2 en D5 en voor Avanti D3 en D6
14.00 uur Avanti A1 - Avanti A2 (onderlinge oefenwedstrijd)
15.15 uur einde
Emerald
10.00-12.00 uur
12.00-13.00 uur
13.00-14.00 uur

mix-toernooi voor Avanti B1, B2 en C1
Avanti C2 (wit) – Avanti C3 (onderlinge oefenwedstrijd)
Avanti C4 (wit) – Avanti C5 (onderlinge oefenwedstrijd)

Mix-toernooi voor Avanti E1 tot en met E8 (10.45 in De Viergang)
Voor Avanti E1 tot en met het E8 worden er vanaf 10.45 uur gemixte wedstrijden gespeeld; ook de
kinderen die nog niet in een team zijn ingedeeld en alleen meetrainen kunnen aan deze wedstrijdjes
meeedoen.
Er kunnen 4 wedstrijden tegelijk worden gespeeld. Voor dit toernooi zijn de volgende teams aan
elkaar gekoppeld: E1/E4 (veld 1), E2/E3 (veld 2), E5/E8 (veld 3) en E6/E7 Veld 4). De trainers zullen
bij deze wedstrijdjes als “scheidsrechter” optreden.
Om er leuke en spannende wedstrijdjes van te maken, wordt een aantal spelregels aangepast:
o jongens mogen meisjes hinderen en andersom
o er mag verdedigd worden geschoten
o als het verschil in doelpunten 3 wordt, mag een “superspeler” worden ingezet; bij 5 doelpunten
verschil mag ook een tweede “superspeler” worden ingezet (als er genoeg spelers zijn, wordt
een superspeler toegevoegd; indient dit niet mogelijk is moet de aanvaller die het laatste
doelpunt heeft gemaakt het veld verlaten)
o er mag onbeperkt en tussendoor worden gewisseld, zodat iedereen genoeg speeltijd krijgt
Graag allemaal een wit shirt en je Avanti-shirt meenemen!
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Mix-toernooi voor Avanti F1, F2 en F3 (12.00 in De Viergang)
Voor Avanti F1, F2 en F3 worden er vanaf 12.00 uur gemixte wedstrijden gespeeld; ook de kinderen
die nog niet in een team zijn ingedeeld en alleen meetrainen kunnen aan deze wedstrijdjes
meeedoen.
Er kunnen 2 wedstrijden tegelijk worden gespeeld. De indeling van de groepen zal door de trainers
worden verzorgd. De trainers zullen bij deze wedstrijdjes als “scheidsrechter” optreden. De normale
spelregels voor de F-jeugd zullen worden gevolgd.
Graag allemaal een wit shirt en je Avanti-shirt meenemen!
Mix-toernooi voor Avanti D1 tot en met D6 (12.00 en 13.00 uur in De Viergang)
Er kunnen 2 wedstrijden tegelijk worden gespeeld. Voor dit toernooi zijn de volgende teams aan
elkaar gekoppeld: D1/E4 (veld 1 om 12.00 uur), D2/D5 (veld 1 om 13.00 uur) en D3/D6 (veld 2 om
13.00 uur). De trainers zullen bij deze wedstrijdjes als “scheidsrechter” optreden. Er wordt gespeeld
volgens de “normale spelregels.
Om er leuke en spannende wedstrijdjes van te maken, worden de teams zo gemixed dat er in elk vak
staan 1 heer en 1 dame uit elk team komen te staan. Verder mag er onbeperkt en tussendoor worden
gewisseld, zodat iedereen genoeg speeltijd krijgt (mits in elk vak 1 heer en 1 dame uit elk team blijft
staan).
Graag allemaal een wit shirt en je Avanti-shirt meenemen!
Mix-toernooi voor Avanti B1, B2 en C1 (in Emerald van 10.00-12.00 uur)
Voor Avanti B1, B2 en C1 worden er vanaf 10.00 uur gemixte wedstrijden gespeeld. De opzet hiervoor
wordt uitgewerkt door de trainers van deze teams.
Het voorlopige programma voor zaterdag 12 december
Voor zaterdag 12 december wordt er gewerkt aan een activiteitenprogramma. De voorlopige opzet
hiervan is:
Avanti A1, A2, A3, A4 mixtoernooi
Avanti A5 – Avanti A7 oefenwedstrijd
scheidsrechter Mathijs Kranenburg
Avanti A6 – Avanti B4 oefenwedstrijd
Avanti B1, B2, B3, C1 mixtoernooi
Avanti B5, C3, C4, C5 mixtoernooi
D-jeugd
oefenwedstrijden of mixtoernooi
E-jeugd
oefenwedstrijden of mixtoernooi
F-jeugd
mixtoernooi

GEBLESSEERDEN
JasmijnB (A3), JorisM(A6), DorineG(A7), SofieB (A5), DemiP(A5), EstherD(A2), IrisV (B5), BrendaH
(B5), AnoukM (C3)
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Morgen (23 november) om 20:00 is de algemene leden van Avanti.
In verband met de coronamaatregelen vindt de ledenvergadering online plaats. Als je je voor de
vergadering aanmeldt bij Jaap Groenendijk (secretaris@avantikorfbal.nl) krijg je een link om deel te
nemen toegestuurd.
Er staan een heel aantal belangrijke onderwerpen op de agenda! Nieuwe kunstgrasvelden, uitslag
Avanti enquête, jaarplan 2021 en de financiën.
Tot maandag!

GROTE CLUBACTIE

Nog geen lot verkocht/gekocht?
Deze week is de laatste mogelijkheid om te helpen een mooi bedrag voor de club op te halen!
Naast dat je met elk lot € 2,40 voor de club verdient, maak je als lotenkoper ook kans op mooie prijzen!
Hoofdprijs is een geldprijs van € 100.000, een auto, reischeque, fiets en nog veel meer!
En natuurlijk wint het team dat de meeste loten verkocht heeft een teamuitje!
Dus maak nog gebruik van deze laatste paar dagen om loten te verkopen! Heb je je persoonlijke link
niet meer? Vraag hem op via groteclubactie@avantikorfbal.nl of gebruik de algemene link (zie
hieronder) en vul in het eerste vak je voornaam in, dan worden de loten ook aan jouw team toegevoegd!
https://lot.clubactie.nl/lot/avanti-post-makelaardij-korfbal/438858
Iris Diepens en Sandra Alberts
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START BALLENACTIE AVANTI | POST MAKELAARDIJ
Deze week starten we bij Avanti | Post Makelaardij met de Ballenactie. Met deze actie willen we ballen
inzamelen voor onze vereniging. Help je mee?
De aanschaf van nieuwe korfballen is altijd een hele uitgave. Helemaal nu onze club de afgelopen tijd
flink wat inkomsten is misgelopen door alle coronamaatregelen. Daarom komen we in actie!
Iedereen die Avanti | Post Makelaardij een warm hart toedraagt kan meedoen. Via onze actielink kun je
een bal doneren aan onze club. Zo willen we er samen voor zorgen dat het balletje gewoon kan blijven
rollen bij Avanti | Post Makelaardij.
Doneer een bal
Klik op onderstaande link om een bal te doneren:
https://www.actielink.nl/avantikorfbal/
Een bal kost €45,- Een mooie besparing voor onze club. Je kunt ook een halve bal of een kwart bal
doneren, of meerdere ballen tegelijk.
Actie doorsturen
Ken je iemand anders die zou kunnen helpen? Stuur de actie gerust door!
Actie doorsturen via WhatsApp
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SINTERKLAAS
Dit jaar is een raar jaar, zoals we allemaal weten. Maar er is een grote kans dat Sinterklaas toch dit jaar
naar Avanti komt voor de kangoeroes, spookies, f- en e-tjes.
Ook Sinterklaas is voorzichtig vanwege Corona, dus hij zal ons op vrijdag 27 november tussen 18.30
en 1930 met een virtueel bezoek vereren!
Meer informatie volgt snel!
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VERJAARDAGEN
Mila

Sloot

22-11
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Alberts-Witte

23-11
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23-11
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Henskes

25-11
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de

Prieelle

25-11
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van der
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26-11

Luka

van der

Heiden

27-11

Joya

Geysendorpher

27-11

Vera

Taal

27-11

Chris

Hooijmans

28-11

